
Parc Tecnocampus Mataró 
 
Resolució Núm.  8/2011, 07 de març de 2011 
 
PRESIDÈNCIA DE L’ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL PARC TECNOCAMPUS MATARÓ 
 

ASSUMPTE: Adjudicació del contracte d’execució de les obres de condicionament del 
local núm. 8 de l’edifici del coneixement de Parc TCM. 
 
Exp. Núm. 01/2011 

 
Mitjançant la resolució de Presidència de l’EPE Parc TCM núm. 7/2011 de 14 de febrer, es va 
aprovar l’expedient de contractació de les obres de condicionament del local núm. 8 de 
l’edifici del Coneixement de Parc Tecnocampus per a la instal·lació de M1TV, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat, sota varis criteris d’adjudicació. 
 
El preu màxim fixat per l’adjudicació del contracte era de CENT DIVUIT MIL NOUCENTS euros 
(118.900€) IVA no inclòs. Igualment, acordà l’aprovació dels plecs econòmics-administratius 
i tècnics particulars que regiran la contractació. 
 
Consta a l’expedient les invitacions cursades en data 18 de febrer a les empreses següents: 
1) Formastan; 2) Marinstal, SL i 3) Ute Emte-Elecnor. Aquestes dues últimes han estat les 
que han presentat la seva oferta. 
 
Mitjançant informe del Director d’Infraestructures i obres  es proposa l’adjudicació a favor de 
l’empresa MARINSTAL, SL en haver obtingut millor puntuació d’acord amb els criteris de 
valoració establerts en els plecs de clàusules administratives, resultant la següent puntuació: 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

Vistos els informes corresponents i la documentació obrant a l’expedient, en virtud de la 
Normativa interna de contractació de Parc TCM aprovada pel Consell d’Administració de 22 
de desembre de 2008 i en ús de les atribucions que l’article 10.6) dels estatuts de l’Epe Parc 
TCM, aprovats pel Ple de l’Ajuntament de Mataró d’11/12/2006, modificats pel Ple de 
05/02/2009, m’atorga,  

 
ACORDO: 
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte d’execució de les obres de 
condicionament del local núm. 8 de l’edifici del coneixement de Parc Tecnocampus a favor de 
l’empresa MARINSTAL, SL (NIF núm. B60476157), per import de CENT CINC MIL SIS-CENTS 
euros amb VINT-I-VUIT  (105.600,28€) IVA no inclòs. 
 
Segon.- Disposar a favor de l’empresa adjudicatària, la quantitat de  CENT VINT-I-QUATRE 
MIL SIS-CENTS VUIT euros amb TRENTA-TRES cèntims (124.608,33€) del pressupost 
aprovat per la present anualitat, desglossat en CENT CINC MIL SIS-CENTS euros amb VINT-
I-VUIT  (105.600,28€) en concepte de principal i DINOU MIL VUIT euros amb cinc 
(19.008,05€) en concepte de 18% d’IVA. 
  
Tercer.- Requerir a MARINSTAL, SL, perquè en el termini màxim de vuit dies comptats des 
de l’endemà de la publicació en el perfil de l’adjudicació, dipositin la garantia definitiva per 
import de CINC MIL DOS-CENTS VUITANTA euros (5.280€), corresponent al 5% sobre el 
preu d’adjudicació, per tal de respondre de les possibles incidències durant l’execució del 
contracte. 
  

 UTE elecnor-EMTE Marinstal 

Oferta econòmica 101.963,47 € 105.600,28 € 

Puntuació oferta (max 75) 75 72,42 

Memòria Tècnica (Max 10) 7 8,5 

Termini Execució (Max 10) 7,00 10 

Millores Tècniques (Max 5) 3 3 

TOTAL 92 93,92 



Parc Tecnocampus Mataró 
 
Quarta.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors i 
publicar-la en el perfil del contractant als efectes previstos en els articles 175 c) de la Llei de 
contractes del sector públic. 
 
 
 
 
 
Joan Antoni Baron i Espinar 
President de l’EPE Parc TCM. 
         
        Dono fe, 
         
 
        El Secretari 
        Manuel Monfort Pastor 
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